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 مذاهب اربعه نینسبت به مقلد
 *یطیمح یمجتب

 **یرجب نیحس

 چکیده
پیروی محض از آرای فقهی مذاهب اربعه با روح تعالیم اسالم سازگاری ندارد؛ اما با 

-اهل سنت، از یکی از ائمه اربعه تقلید میای  وجود، اکثر قریب به اتفاق  مسلمانان 

تیمیه بـا روش اند. اب کنند و خود را در مسائل فقهی، محصور در مذاهب اربعه کرده
داند. وی در مخالفت با اهل سنت مخالفت کرده و تقلید از ائمه اربعه را نادرست می

اهی اهـل ای عمل کرده که از جاده انصاف خارج شده اسـت. او گـگونهاهل سنت به
سنت  مقلد ائمه اربعه را کافر شمرده که واجب است از ای  کارشان توبه کنند. گاهی 
آنها را مرتد دانسته و گاهی نیز آنها را اهل بدعت، خطاب کرده است. ایـ  در حـالی 
است که نسبت دادن تکفیر و ارتداد به مسلمانان در روایات متعددی نهی شده است؛ 

گفته شده: اگر کسی به مسلمانی نسـبت کفـر و ارتـداد دهـد، که در روایات تا جایی
 خودش به کفر و ارتداد سزاوارتر است. 

اهل بدعت خواندن مسلمانان نیز کاری نادرست اسـت؛ زیـرا هـر کـاری کـه در زمـان 
ای کـه بعـد از بسا امور محدثـهسلف نبوده، دلیلی بر بدعت و سیئه بودن آن نیست. چه

ه، ولی کسی ادعا نکرده که آن بدعت اسـت. ایـ  پـژوهش بـا وجود آمددوران سلف به
تیمیه را در رابطه با مقلدی  مذاهب اربعه، بررسـی روش توصیفی _ تحلیلی، دیدگاه اب 

 و نقد کرده و ثابت نموده که اتخاا روشی تکفیری در مواجه با مسلمانان صحیح نیست.
  ،یمقلـد ریـد، اهـل بـدعت، تکفمـذاهب اربعـه، اجتهـا ه،یـمیت اب  د،یتقل ها: کلیدواژه

 سنت. اهل
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 مقدمه
گویی به نیازهای انسان را اسالم، دینی کامل و پویا است که در همه عصرها قدرت پاسخ

حکم دار نیازهای انسان در مقام عمل است. هر انسانی بهدارد. در دی  اسالم، فقه عهده
د رفتار خود را در همه مراحل ت و بندگی در برابر احکام الهی مسئولیت دارد و باییعبود

زندگی با قوانی  و دستاوردهای الهی هماهنگ کند؛ بنـابرای  الزم اسـت موضـع عملـی 
خویش را در برابر هر رویدادی، بر اساس خواسـت شـارع مقـدس تعیـی  کنـد. انجـام 
تکالیف جز با معرفت و شناخت ممک  نیست و یگانه راه شناخت و معرفت تکالیف )با 

وبت احتیاط در همه امور(، اجتهاد و فقاهت است؛ بر اساس همـی  اصـل توجه به صع
عقالنی، مسلمانان برای شناخت احکام دینی بـه اجتهـاد روی آوردنـد. در قـرون اولیـه 

گرایی رونق داشت و سخنی از تقلید ائمه اربعه نبود؛ تا اینکه در اوایل قرن اسالم، اجتهاد
کم رونـق گرفـت و سـرانجام در کم و 1طرح شدچهارم هجری، تقلید از مذاهب اربعه م

قمری، از میان مذاهب فقهی، چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلـی  775سال 
تیمیه از اشخاصی بود که با تقلیدگرایی مذاهب اربعه مخالفت کـرد اب  2رسمیت یافت.

تکفیـر  که از روش علمی عبور کرده و بهو در سرزنش اهل سنت بسیار کوشید؛ تا جایی
او در تکفیــر  مخالفـان روی آورد. چیـزی کـه شایسـته یـک دانشـمند اسـالمی نیسـت.

فکرانش، کسی لیاقت نام مسلمانی را ای عمل کرد که جز خودش و همگونهمخالفانش به
-تیمیه، مسلمانان اهل سنت یا کافر هستند یا مرتد و یا بدعتنداشت؛ زیرا از دیدگاه اب 

که نسبت دادن کفر، ارتداد و بدعت به مسلمانانی که خداونـد  گذار. ای  در حالی است
ایمـان دارنـد، کـاری نادرسـت و  یکتا را پرستش کرده و به معاد و رسالت پیـامبر

چه تقلید از ائمه اربعه و اصرار بـر تبعیـت از آنـان و محـدود کـردن خطرنا  است؛ اگر
فر و ارتـداد و بـدعت دادن اجتهاد به آرای فقهی چهار نفر، صحیح نیست؛ ولی نسبت ک
 کنند نیز، نادرست است. به بیش از یک میلیارد مسلمان که از مذاهب اربعه تقلید می

                                              
توضیح الرشد د ؛ آقا بزرگ تهرانی، محمد محس ، 74، ص7، جارنص ف فی بی ن سبل ار تالف. دهلوی، شاه ولی الله، 1

 .17-15، صیخ حصر ارجته دفي ت ا

توضیح الرشد د فدي تد ایخ  آقا بزرگ تهرانی، محمد محس ، ؛744، ص8، جالخطط المقریزیة. مقریزی، احمد ب  علی، 2
 .757، صحصر ارجته د
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ای  پژوهش درصدد دفاع از تقلیدگرایی نیست؛ زیرا قطعا اصـرار بـر تقلیـد از ائمـه 
که نسبت کفر و ارتداد به مسلمانان اهل سنت نیـز نادرسـت اربعه نادرست است؛ چنان

بنابرای  هدف ما در ای  پژوهش، تبیی  ای  حقیقـت اسـت کـه نبایـد نسـبت بـه است؛ 
های علمـی بـه مسلمانان مخالف خود، دیدگاهی تکفیری اتخاا کرد؛ بلکه باید با روش

تیمیـه در رابطـه بـا دیدگاه مخالفی  پاسخ داد؛ از همی  رو در ای  مقاله، ابتدا دیدگاه اب 
 شود. صورت علمی به آن پاسخ داده میسپس به مقلدی  مذاهب اربعه بیان شده و

تیمیـه در قالـب جریـان سـلفیه در حـال با توجه به اینکه افکار و عقاید تکفیری ابـ 
تیمیه نسبت بـه مقلـدی  کند، مسلمانان با دیدگاه اب گسترش است، ضرورت اقتاا می

 مذاهب اربعه آشنا شوند. 
هـایی عه و نقد دیدگاه سـلفیه، پـژوهشگران در دفاع از مذاهب ارببرخی از پژوهش

، ارسدالمیه الشریعه تهّدد بدعه ا طر ارمذهبیهاند. رماان البوطی در کتاب انجام داده
، عبـدالعزیز «فقه اسالمی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المـذهب»جلیل امیدی در مقاله 

بررسـی تقلیـد از »، حسـی  توانـا در مقالـه «تقلید از دیدگاه شریعت»نعمانی در مقاله 
یـک از ایـ  اند؛ ولی هیي، تا حدودی به نقد تفکر سلفیه پرداخته«دیدگاه سلفیه تکفیری

تیمیه ورود پیدا نکرده اسـت؛ بنـابرای  تفـاوت ایـ  پـژوهش تحقیقات به نقد دیدگاه اب 
تیمیه و نقد آن است. ای  پژوهش با نسبت به تحقیقات گذشته، تمرکز خاص بر آرای اب 

تیمیه را در رابطه با مقلدی  مذاهب اربعه، بررسی و توصیفی _ تحلیلی، دیدگاه اب روش 
 نقد کرده است.

 تیمیه به پیروان مذاهب اربعههای ابن نسبت
رفته که گاهی حکم بـه تکفیـر آنـان داده تیمیه نسبت به سرزنش مقلدی  تا آنجا پیشاب 

ار برده است. گاهی آنان را تکفیـر کاست. وی چهار صفت برای پیروان مذاهب اربعه به
کرده است. گاهی آنها را مرتد و گاهی آنها را اهـل بـدعت دانسـته اسـت؛ پـس از بیـان 

 گیرد. تیمیه، نقد و بررسی آنها مورد توجه قرار میدیدگاه اب 

 تکفیر مقلدین مذاهب اربعه. 1

یسد: اگـر کسـی تقلیـد از نوصراحت، تقلید از ائمه اربعه را کفر دانسته و میتیمیه بهاب 
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که توبه نکرد باید کشـته شـود. امام مشخصی را واجب بداند باید توبه کند و در صورتی
وی در جایی دیگر، با تفصیل  1«.ُقتل وإال تاب فإن استتیب بعینه إمام تقلید أوجب وم »

حنیفه، مالک، شافعی یا بیشتری چنی  نوشته است: اگر کسی  از شخص معینی مثل ابی
احمد پیروی کند، ولی در برخی از مسائل که دیدگاه غیر امـام مـذهب خـود را نیکـوتر 
بداند به آن مراجعه کند، کاری پسندیده انجام داده و چنی  کـاری بـه دیـ  او ضـرر وارد 

تر است از اینکـه در حق نزدیکشود؛ زیرا چنی  رفتاری بهنکرده و عدالت او ساقط نمی
یـک مـذهب خـاص و معینـی باشد؛ اما اگر کسی بـهیک مذهب خاص تعصب داشته 

تعصب داشته باشد و فقط از آرای او پیروی کند، جاهل و گمراه است؛ بلکه گـاهی نیـز 
چنـی  متعصـبانه از یـک امـام شود؛ بنابرای  اگر کسی ایـ چنی  کاری منجر به کفر می

دا توبـه مشخص )ابوحنیفه، مالک، شافعی یا احمد( پیروی کند، واجب اسـت کـه ابتـ
 2 که توبه نکرد، باید کشته شود.کرده و در صورتی

 نقد

کننـد، تیمیه به پیروان مذاهب اربعه که از امام معینی تقلید میکه مشاهده شد، اب چنان
نسبت کفر، جهل و گمراهی داده است. ایـ  در حـالی اسـت کـه نسـبت کفـر دادن بـه 

 چند دلیل صحیح نیست: مسلمانان، به
 ضـروری انکـار به که چیزی انکار یا و ضروری دی  انکار از است ارتعب اول: کفر

 تصـدیق کـه در تعریـف اصـطالحی کفـر گفتـه شـده: کفـر، عـدمبرگـردد؛ چنـان دی 
یعنی انکـار  اند: کفربرخی نیز گفته 3دی  است؛ ضروریات از یکی انکار و پیامبر
 عـدم نیز گفتـه اسـت: کفـر،تیمیه حتی اب  4است؛ کرده واجب را آن به ایمان خدا آنچه

 احکام و دی  ضروری انکار را کفر دیگر، جای در و 5است رسول و خدا به ایمان
                                              

 .557، ص5، ج، الفت وى الکبرىان؛ هم785، صار تی اا  الفقهیة، تیمیه، احمداب . 1

أحمد أو أبي حنیفة ویری أن قول هذا المعی  هو الصواب الذي ینبغي اتباعه دون قول  م  یتعصب لمالك أو الشافعي أو. »2
اإلمام الذي خالفه فم  فعل هذا کان جاهال ضاال؛ بل قد یکون کافرا؛ فإنه متی اعتقد أنه یجب علی الناس اتباع واحد بعینـه 

-841، ص88، جمجمدوع الفتد وى، انهمـ) ؛«قتـل م  هؤالء األئمة دون اإلمام اْلخر فإنه یجب أن یستتاب فإن تاب وإال
842). 

 .544، ص7، جکت ب المواقف. ایجی، عادالدی  عبدالرحم ، 3

 .41، ص7ج اإلحک م فی أصول األحک م،حزم، علی ب  احمد،  . اب 4

 .775، ص78، جتیمیة کتل و اس ئل و فت وى شیخ اإلسالم ابنتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم، . اب 5
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 اسـت عبارت کفر همانا نیز آورده: تع اض العقل و النقل کتاب در 1.است دانسته متواتر
 کـهصورتی در حارت پیروی از امتناع و داده خبر آنچه از خدا رسول تکذیب از

   2نها. آ مثل و یهود و فرعون مانند دارد؛پیامبر صدق به علم
گوی ای  مسئله باشـد کـه چگونـه تیمیه باید پاسخبا توجه به تعاریف ارائه شده، اب 

ممک  است به شخصی که از ائمه اربعه تقلید کرده است، نسبت کفر داد ! آیا کسی که 
رسولش کافر شده اسـت !  کند، ضروری دی  را انکار کرده است ! یا به خدا وتقلید می

، را چگونـه «ُقتعل وإا قعاب َع   ا تتيب ب ينه إمام ققليد أوجب ومن»تیمیه: ای  عبارت اب 
 باید توجیه کرد !

دوم: در روایات متعددی به مسلمانان توصیه شده که در نسبت دادن کفر بـه دیگـران 
او نسـبت کفـر صرف اینکه شخصی دچار گناه و بـدعت شـود بـه بسیار دقت کنند و به
 نویسد: باره میدر ای  صحیح مسل ندهند. نووی، شارح 

ه: الحق أهل مرهب اّ   اعلم ّْ  اهعل وايٍفعر بعرْب القبلعَ اهعل من أحد ايٍفر ا
 ديعن معن ي لعم معا جحعد من اّ   و و يرهم، الم تزله و الخواهج البدع و ااهواٍ
گاه ؛كفر  و بردّقه حٍم ضروه  اا تم  دربـاره حـق و صـحیح نظر که باشید آ

 شـود؛نمـی تکفیـر گنـاهی خـاطربـه قبله، اهل از احدی که است آن تکفیر
 هـر و شـوندنمی تکفیر آنان غیر و معتزله خوارج، بدعت، هوا، اهل کهچنان
 و ارتداد به حکم کند، انکار است اسالم دی  ضروریات از که را چیزی کس
  3.شودمی او کفر

ان کسی را تکفیر کرد که معتقد به تقلیـد از ائمـه اربعـه توبا ای  اوصاف، چگونه می
و ضروری دیـ   که تقلید از ائمه اربعه، باعق انکار خدا، رسولاست ! در حالی

 نیست؛ بلکه پیروان مذاهب اربعه، تقلید را راهکاری برای رسیدن به خدا و رسول
نی ، توسط آنان وضع شده کنند، چون اصول و قوادانند. آنان از ائمه مذاهب تقلید میمی

4است و روش اجتهادی در نظر آنان تبیی  شده است.
 

خطـا رفتـه باشـند؛ سوم: بر فرض که عالمان مذاهب اربعه در تقلید از ائمه اربعه به
                                              

 .  757ص ،7. همان، ج1

 .848، ص7، جداء تع اض العقل والنقل، ان. هم2

 .755، ص7، جالمنه ج شرح صحیح مسل  بن الحج ج، یحیی ب  شرف، ی. نوو3

 .  733، ص8، جالبره ن في أصول الفقه. جوینی، یوسف ب  محمد، 4



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
چهارم

، شامره 
7 ،

بهار و تابستان 
7937

 

711 

انـد؛ بنـابرای  ولی به هر حال بر اساس اجتهـاد خـود بـه ایـ  نـوع از تقلیـد روی آورده
 فرمود:  یامبرتوان آنان را تکفیر کرد؛ زیرا پ نمی

َلعُه  ََ  
َ
عن ََ ْخ

َ
اْجَتَهعَد ُثعمَّ أ ََ َم  ٍَ ْجَراً ، َوًإَذا َح

َ
َلُه أ ََ َصاَب 

َ
اْجَتَهَد ُثمَّ أ ََ َم الَحاًكُم  ٍَ ًإَذا َح

ْجر
َ
که مطـابق بـا  اگر حاکم بر اساس اجتهاد خود، حکم دهد، درصورتی 1؛أ

باشـد و که حکمش مطابق بـا واقـع ن صورتی واقع باشد، دو پاداش دارد و در
  خطا کند، یک پاداش دارد.

کنند؛ بلکه در میان آنهـا، صورت یکسان تقلید نمیپیروان مذاهب اربعه نیز، همه به
انـد کـه اشخاص عالم و فقهایی وجود دارد که با در  و اجتهاد خود به ای  نکته رسـیده

ز ائمه اربعه باید از مذاهب اربعه پیروی کنند؛ در حقیقت آنها با اجتهاد درون مذهبی، ا
بنـابرای  بـا توجـه بـه  2شود؛کنند. از ای  گروه با نام مجتهد در مذهب یاد میپیروی می

تیمیـه کـه اگـر مجتهـد خطـا بکنـد نیـز ثـواب دارد، چگونـه پذیرش ای  مبنا توسط اب 
اولی، تکفیر عوام از پیـروان طریقمجتهدی  در مذهب را تکفیر کرده است ! همچنی  به

کـه آنـان توان آنان را تکفیر کرد، در حالیجایز نیست؛ در واقع چگونه می مذاهب اربعه
گاهی ندارند !  نسبت به مسائل دینی آ

دادنـد؛ به اهـل قبلـه نسـبت کفـر نمـی اللهیک از صحابه رسولچهارم: هیي
 آیـا: گفـتم جـابر به گوید می ابوسفیان :نویسد می خود اوسط معجم در که طبرانیچنان
 از یکـی بـه شـما آیا: گفتم. خیر: گفت کنید  می خطاب کافر قبله، اهل از یکی به شما
حجیت فهم با توجه به 3(.کاری چنی  از) خدا بر پناه: گفت گویید  می مشر  قبله، اهل

چگونه برخالف فهم و سیره سلف عمل کرده و نسـبت کفـر بـه  4تیمیه،سلف در نزد اب 
)که به اعتقاد  یتی وجود دارد که امام علیخصوص آنکه روامسلمانان داده است ! به

شود(، هنگامی کـه تیمیه جزء خلفای راشدی  است و جزء عشره مبشره محسوب میاب 
 کتـاب در شـیبه أبی اب  با خوارج به مبارزه برخواست، آنها را کافر و مشر  خطاب نکرد.

                                              
 .7748، ص7، جصحیح مسل ؛ نیشابوری، مسلم، 752، ص1، جصحیح بخ اى محمد، . بخاری،1
ای اجتهاد مراتبی است. یکی از مراتب اجتهاد، اجتهاد در مذهب است. عالمان و فقیهان پیرو مذاهب اربعه حـداکثر بر». 2

چنی  اجتهادی  ،رسند؛ اما به هر حالتوانند به مرتبه اجتهاد در مذهب برسند و هرگز به مقام اجتهاد مطلق یا مستقل نمیمی
-44، ص84، سراج منیـر، شـماره«انفتاح باب اجتهاد در اندیشه سلفیه»، محیطی، مجتبی) ؛«شودنیز اجتهاد محسوب می

87). 

 .  3754، ح875، ص3، جالمعج  األوسط. طبرانی، سلیمان، 3

 .27-12، ص85، سراج منیر، شماره «حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه». محیطی، مجتبی، 4
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 مشـر  آنهـا آیـا که شد سوال جمل اهل درباره امیرمؤمنان از: نویسند می المصنف
 منافقی : فرمود هستند  منافق آنها آیا: کردند سوال. هستند دور شر  از: فرمود هستند 
 برادران آنها: فرمود هستند  چه آنها پس که شد گفته. کنند نمی یاد اندکی جز را خداوند

ایـ  روش خلفـا و صـحابه کبـار اسـت کـه حتـی  1.اند کرده سرکشی ما بر که هستند ما
تـوان پیـروان مـذاهب اربعـه را دانستند؛ بنابرای  چگونه میشر  و کافر نمیخوارج را م

 تکفیر کرد !

 اسـت کـه هـر کـس بـه روایتی به ای  مامون آورده خود صحیح در پنجم: بخاری
 صدحیحمسـلم نیـز در  2باشـد. کشته را او که است ای  همانند دهد، کفر نسبت مؤمنی

 کـافر را شخصـی کسـی هـر اسـت کـه کرده نقل ابوار جناب از را دیگری خود روایت
 گوینـده خـود بـه نباشـد، چنـی ایـ  شـخص آن و خـدا دشم  ای بگوید، یا و بخواند

  3.گردد برمی
خصـوص آنکـه بنابرای  در تکفیر مخالف، باید جانب احتیاط را در نظر گرفـت؛ بـه

آنکـه  کردنـد. افـزون بـرسلف امت در نسبت دادن تکفیر به دیگران با احتیاط عمل مـی
مقلدی  مذاهب اربعه، منکر ضروری دی  نیستند و بر اسـاس رأی خـود بـه اجتهـاد در 

 اند. مذهب روی آورده

 مرتد بودن مقلدین مذاهب اربعه. 2

نویسد: اگر کسی بگویـد مـ  تیمیه با نسبت دادن ارتداد به مقلدی  مذاهب اربعه میاب 
قادی پیرو مذهب اشعری هستم، بـه از نظر فقهی پیرو مذهب شافعی هستم و از نظر اعت

دیگر هستند؛ بلکه چنی  گوییم که چنی  چیزی امکان ندارد؛ زیرا ای  دو، ضد یکاو می
االعتقاد نبود؛ اگر هم کسـی بگویـد چیزی در حقیقت ارتداد است؛ زیرا شافعی اشعری

روی م  از نظر فقهی پیرو مذهب احمد ب  حنبل هستم و از نظر اعتقادی از معتزلـه پیـ
الـدی  نبـود؛ گوییم که چنی  چیزی گمراهی است؛ زیرا احمد معتزلیکنم، به او میمی

اند که باید همچنی  برخی از پیروان مالکی از نظر اعتقادی به مذهب اشعری روی آورده
                                              

 .  73377، ح575ص ،3، ج، المصّنف في األح دیا واآلا اشیبه، عبداللهیأب. اب 1

 .  5354، ح8874، ص5ج ،صحیح بخ اى محمد، . بخاری،2

 .  77، ح31، ص7ج ،صحیح مسل  مسلم، . نیشابوری،3
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اند؛ زیرا ای  ائمه بزرگوار، گفت، عقل ای  افراد از بی  رفته و دچار نکبت و بدبختی شده
 1تکفیر جهمیه و معتزله و قدریه و واقفیه و لفظیه بوده است.شان بر مذهب

 نقد

-تیمیه به پیروان مذاهب اربعه نسبت ارتداد و گمراهی داده است؛ اما به دیـدگاه ابـ اب 

 تیمیه چند اشکال وارد است.
اول: پیروی از امام شافعی در فقه و پیروی از اشعری در کالم جایز است؛ زیرا ایـ   

کنـد کـه پیـروی از تیمیه چگونه ادعـا مـیگر نیستند. تعجب است که اب دیدو ضد یک
کـه در علـم منطـق، شافعی در فقه و پیروی از اشعری در کالم، ضّدی  هستند! در حالی

 جمع هم با فقط که شودگفته می وجودی امر دو معیار ضدی  بیان شده است. ضّدی  به
اما  2نیستند؛ جمع قابل واحد، شیئی در دواح آن   در که سیاهی و سفیدی مثل شوند.نمی

تواند در زمان و مکان واحد، گونه نیست؛ زیرا شخص واحد میدر موضوع مورد نظر ای 
در فقه از شافعی یا احمد پیروی کند و در کالم از اشاعره یا معتزله، تقلید نماید؛ بنابرای  

سـتند. امـروزه قریـب بـه که اکثر پیروان مذاهب فقهی چنی  همنع وجودی ندارد؛ چنان
اتفاق اهل سنت در فقه، پیرو یکی از مذاهب فقهی اربعه و در کالم نیز اکثرا پیرو اشعری 
یا ماتریدیه هستند. بدون اینکه عالمی از ایشان مدعی چنی  تعارض و تاادی در ای  دو 

 حوزه باشد.

بورزد و یـا در  تیمیه یعنی کسی که از روی علم به خداوند شر دوم: مرتد در نزد اب 
بغض داشـته باشـد و  صفتی از اوصاف خداوند شک کند؛ یا اینکه به رسول خدا

آورده، از اعماق وجود اعتقاد نداشته و یـا بـی  خـود و خـدا،  به آنچه رسول خدا
تیمیـه چگونـه بـه پیـروان با ای  اوصاف جای تعجب است که اب  3ای قائل شود.واسطه

یک از اوصافی که در هیياده است! در حالی که مقلدی ، بهمذاهب اربعه نسبت ارتداد د
                                              

فم  قال: أنا شافعي الشرع أشعري االعتقاد قلنا له: هذا م  األضداد ال بل م  االرتداد... ومـ  قـال: أنـا حنبلـي فـي الفـروع . »1
إاا ع  سواء السبیل فیما تزعمه... وقد افتت  أیاا خلق م  المالکیة بمذاهب األشعریة وهـذه  معتزلي في األصول قلنا: قد ضللت

والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنکال وسوء الدار علی منتحل مـذاهب هـؤالء األئمـة الکبـار فـإن مـذهبهم مـا روینـاه: مـ  
 .(733، ص4، جمجموع الفت وىتیمیه، احمد، اب ) ؛«للفظیةتکفیرهم: الجهمیة والمعتزلة والقدریة والواقفیة وتکفیرهم ا

 .57، ص7، جالمنطق. مظفر، محمدرضا، 2

 .  757، صار تی اا  الفقهیةتیمیه، احمد، . اب 3
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 انـد و نـه بـا پیـامبرتعریف مرتد بیان شد متصف نیستند؛ نه به خدا شر  ورزیده
انـد؛ بلکـه آنـان روش اند و نه ائمه اربعه را واسطه بی  خود و خدا قرار دادهدشمنی کرده

بر ای  باورند کـه در تقلیـد از مـذاهب  اند تا دچار انحراف نشوند؛ چونتقلید را برگزیده
خصـوص در هایی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیسـت؛ بـهچهارگانه مدون، مصلحت

ای  دوران که اشخاص زیادی به جهت تمایالت نفسانی به رأی و تـدبیر خـویش عمـل 
1آورند.کنند و اسباب تفرقه را فراهم میمی

 

 امت که تمامحدوده ارتداد است؛ تا جاییتیمیه باعق توسعه مسوم: الزمه سخ  اب 
 چه و امیر چه باشند، عالم چه دهد؛را در محدوده کفر قرار می احمد( امام زمان از )بعد

ماند که احکام اسـالم با توسعه مفهوم ارتداد، دیگر کسی باقی نمی 2مردم باشند. عوام از
 بر او جاری شود!

ی از ضـروریات دیـ  را انکـار کنـد؛ در شود کـه یکـبنابرای  مرتد به کسی گفته می
که مقلدی  مذاهب اربعه منکر ضروری دی  نیستند؛ لـذا تبعیـت از یـک مـذهب حالی

 شود. فقهی و پیروی از یک مذهب کالمی باعق ارتداد نمی

 اهل بدعت بودن مقلدین مذاهب اربعه. 3

نویسد: وی می دهد.تیمیه در موردی دیگر به مقلدی  مذاهب اربعه نسبت بدعت میاب 
کسانی که در پیروی از امام معینی تعصب دارند و دیدگاه و سخ  دیگـر ائمـه و عالمـان 

یک صحابی تمسک کنند، مانند کسانی هستند که از بی  صحابه فقط بهدی  را توجه نمی
انـد و خلفـای تمسک جسـته اند. مثل روافض که از بی  صحابه فقط به علیجسته

 اند؛ یا مانند خوارج که در رابطه بـا عثمـان و علـیرا رها کرده ثالثه و دیگر صحابه
کـار گرفتنـد؛ بنـابرای  از دیـدگاه کتـاب و سـنت و اجمـاع، چنـی  روش سرزنش را بـه

هسـتند و کسـانی کـه در پیـروی از یکـی از  اشخاصی خارج از شریعت پیـامبر
ه در مـذهب مذاهب تعصب داشته باشند نیز، مانند اهل بـدعت هسـتند. هـر کسـی کـ

مالکی یا حنفی یا شافعی و یا حنبلی تعصب داشته باشد، مانند اهل بدعت اسـت؛ اگـر 
نگوییم که اهل بدعت است حداقل جاهل و ظالم هستند؛ زیرا قرآن امر به علم و عـدل 

                                              
 .  13، صارنص ف فی بی ن اسب ب ار تالف. دهلوی، شاه ولی الله، 1

 .  784، صبیةالصواعق اإللهیة في الرد علی الوه سلیمان،  ،عبدالوهابب ا. 2
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1کرده و جهل و ظلم را نهی کرده است.
 

 نقد

یعت، ظـالم و جاهـل تیمیه با نسبت دادن بدعت به اهل سنت آنهـا را خـارج از شـراب 
 تیمیه چند اشکال وارد است:معرفی کرده است. ای  در حالی است که به دیدگاه اب 

 علعى ا الشعىٍ إْشاٍ»سابقه است. معنای کاری نو و عمل بیاول: بدعت در لغت به
-به مستند که کرداری و یا به عبارت گویاتر، بدعت عبارت است از گفتار 2؛« ابق مثال

 نشـده اسـتفاده هـم شـریعت محکـم اصـول و مشابه موارد از و باشدن شریعت صاحب
گوینـد؛  بـدعت  باشـد نداشـته شـرعی ریشه که جدیدی چیز در اصطالح به هر 3باشد.

معنـای لذا بـا توجـه بـه 4نیست؛ بدعت باشد، داشته شرعی ریشه که چیزی هر بنابرای 
دیـدی در دیـ  نیسـت تـا بدعت در لغت و اصطالح، تقلید از ائمه اربعه، ادخال امر ج

بدعت صورت گرفته باشد؛ زیرا بر اساس تعریف بدعت در لغت و اصطالح، در تقلیـد 
از ائمه اربعه چیزی به دی  اضافه نشده و پیروان مذاهب اربعه نیـز سـخ  امـام مـذهب 

دانند؛ بلکه آنان بر ای  باورند که چون عنوان دی  و در عرض کتاب و سنت نمیخود را به
اند؛ اند، حقیقت را بهتر در  کردهبوده تر به پیامبرربعه از نظر زمانی نزدیکائمه ا

اسـت؛  بنابرای  آنها معتقدند که پیروی از ائمه اربعه، در حقیقت پیروی از پیامبر
پیروی از خداوند است؛ زیرا اساسا ائمه اربعـه فقـط بـه  که پیروی از پیامبرچنان

در حقیقت پیروی از ائمه اربعه،  5اند؛قرآن و سنت پرداخته تفهیم و تبیی  مراد خداوند از
 و تفاوت چندانی ندارد. 6تیمیه استمانند برتری دادن قول سلف بر خلف، در نزد اب 

علوم شریعت و پذیرفت  قـول او گوید: اتباع مردم از عالم به شاطبی در ای  رابطه می
                                              

فم  تعصب لواحد م  األئمة بعینه ففیه شبه م  هؤالء سواء تعصـب لمالـك أو الشـافعي أو أبـي حنیفـة أو أحمـد أو . »...1
 ؛«غیرهم. ثم غایة المتعصب لواحد منهم أن یکون جاهال بقدره في العلم والدی  وبقدر اْلخـری  فیکـون جـاهال ظالمـا...

 .(858، ص88، جىمجموع الفت وتیمیه، احمد، اب )

 .7، ص2، جلس ن العرب محمد، منظور،؛ اب 7724، ص7، جالصح ح ت ج اللغه. جوهری، اسماعیل ب  حماد، 2

 .71، صمفردا  الف ظ القرثن حسی  ب  محمد، . راغب اصفهانی،3

شدرح عمددة القد اي ، محمـود، ی؛ عینـ878، ص77، ج، فتح الب اي شرح صحیح البخد ايحجر عسقالنی، احمد. اب 4
 .83، ص85، جصحیح البخ اي

 .74، شماره دوم، صمجله نداى اسالم، «تقلید از دیدگاه شریعت». نعمانی، عبدالعزیز، 5

 .752، ص4، جمجموع الفت وى احمد، تیمیه،. اب 6
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گاهی دابه ای  جهت است که او به  نمایـد و رد و بر مقتاای آن عمل میعلوم شریعت آ
کـه اسـت؛ چنـان انگیزه دیگری در کار نیسـت. عـالم در حقیقـت مبلـغ پیـامبر

1مبلغ خداوند است. پیامبر
 

 نویسد: می اقتض ء الصراط المستقی تیمیه در کتاب دوم: اب 
: ال عادات َى واْلصل الله، شرعه ما إا منها يشرع ا أ : ال بادات َى َاْلصل

 جـز چیـزی کـه اسـت آن عبادات در ؛ اصلالله حظر  ما إا منها يحظر ا  أ
 کـه اسـت آن عـادات در اصـل و نباشـد، مشروع کرده تشریع خداوند آنچه

  2.نباشد ممنوع کرده، ممنوع خداوند آنچه جز چیزی
شود، تا با ای  تعریف ارائه شده، تقلید از ائمه اربعه، عبادت محسوب نمی با توجه به

ور که چون در صدر اسالم تقلید نبوده است، تقلید از مذاهب اربعه بدعت باشد؛ بلکه با
تقلید از ائمه اربعه در حقیقت از باب عادات است که اهل سنت در طول قرون زیادی به 

که اهل سنت تقلید از ائمه اربعه را به دی  منتسب اند؛ هرچند در صورتیآن عادت کرده
ی بدانند که تخلف از آن جایز نباشد، چنی  امری بدعت محسوب کنند و آن را امری دین

 خواهد شد.

سوم: احادیثی در منابع معتبر اهل سنت وجود دارد کـه بـر تقلیـد از شـخص معـی  
کید دارد؛ مثل حدیق  ِّْْ»تأ ْدًهي َا  ًإ

َ
ْم، َبَقاًئْ َقْدُه  َما أ ٍُ ي اْقَتُدوا ًَ َرْيًن  ََ َشاَه  َبْ ًدي ًمْن  ًباللَّ

َ
 َلعىإً  َوأ

ًبْ
َ
ر   أ

ٍْ دانم تا چه زمانی زنده هستم. بعد از م  از ابوبکر و عمر اطاعت ؛ م  نمی«َوُعَمَر  َب
طـور کـه ای  حدیق در جواز تقلید از شخص معی  داللت دارد؛ بنابرای  همـان 3کنید.

تقلید از ابوبکر و عمر جایز است، تقلید از ائمـه اربعـه نیـز جـایز اسـت؛ همچنـی  در 
خواهد از قرآن سـوال کنـد، نـزد گوید: ای مردم! هر کس میعباس میگر، اب روایتی دی

ابی ب  کعب برود و هر کس از احکام میراث سوالی دارد، نزد زید ب  ثابت بـرود و هـر 
-کس در مورد علم فقه سوال دارد، نزد معاا ب  جبل برود و هر کس مـال و ثـروت مـی

حـاکم و تقسـیم کننـده قـرار داده اسـت. ایـ   خواهد، نزد م  بیاید؛ زیرا خداوند م  را
دهد که حتی در دوران سلف نیز مردم در هر مسئله خاصی بـه شـخص روایت نشان می

                                              
 .855، ص7، جارعتص م . شاطبی، ابواسحاق،1

 .871، صاقتض ء الصراط المستقی تیمیه، احمد، . اب 2

 .57، ص7، جسنن الترمذىترمذی، محّمد،  ؛73، ص7جم جه، سنن ابنزوینی، محّمد، ماجه ق. اب 3
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عمر نقل است که وی و گروهی از صحابه که همچنی  از اب  1کردند؛معینی مراجعه می
خص معـی  و او پیروی از ش 2دادندزیستند، بر مذهب زید ب  ثابت فتوا میدر مدینه می

را بدعت نخواند. در روایت دیگری از عکرمه آمده است که اهل مدینـه، از عبداللـه بـ  
عبـاس گفـت: خـارج عباس درباره زنی که طواف کرده و حیض شده سوال کردنـد. ابـ 

 3نمـاییم.پذیریم و به قول زید ب  ثابت عمل میشود. اهل مدینه گفتند: ما قول تو را نمی
و فقیه مدینه بود و اهل مدینه در احکام و مناسک به قـول او عمـل زید ب  ثابت صحابی 

ای است که در دوران سلف نیز تقلیـد از شـخص معـی  کردند. تمام ای  موارد نشانهمی
راحتی پیروان مذاهب اربعه را محکوم بـه بـدعت توان بهوجود داشته است؛ بنابرای  نمی

ای روح اسالم که برای هر زمان برنامه کرد؛ هرچند که منحصر شدن در مذاهب اربعه با
الشـرایط بـا دارد، سازگاری ندارد؛ لذا شایسته است در هر عصر، فقیه و مجتهـد جـامع

مراجعه به آیات و روایات، دیدگاه اسالم را بر اساس اقتاای مصالح روز کشـف کنـد و 
 خود را منحصر در آرای چهار نفر نکند.

کدام در قرآن و سنت نیامده است؛ مذهب معینی، هیي چهارم: التزام یا عدم التزام به
توان ادعا کـرد مذهب معی  بدعت است، در مقابل میبنابرای  اگر ادعا شود که التزام به 

 نویسد: باره میمذهب معی  نیز بدعت است. رماان البوطی در ای  که عدم التزام به
احکام شریعت عمل  عامی مکلف است تا با مراجعه به علما و مجتهدی  به

نماید. خداوند نیز مکلف نکرد تا او در احکام شریعت از امامی معی  یا غیر 
معی  اتباع نماید. همه علما و ائمه نیز بر ای  مسئله اتفاق نظر دارند؛ زیرا بر 
التزام یا عدم التزام از مذهبی معی  دلیلی در کتاب و سنت وجود ندارد؛ لـذا 

نامنـد، مـا نیـز عـدم مذهبی معی  را بدعت می زام بهکه مخالفان ما التچنان
یـک از فقهـا و دانیم. با ای  وجـود، هـیيمذهبی معی  را بدعت میالتزام به 

نفسـانی خـویش  هـای اند تا بـه پیـروی از خواهشعامی اجازه ندادهائمه به
خواهـد مسـائل را تلفیـق کنـد؛ امـا مـا بـرای کـه دلـش مـیبپردازد و چنان

)التزام به مذهبی معی ( نیز دلیل داریم و آن اینکه خواندن قرآن به مدعایمان 
نقل شده است که هر امامی جداگانه  ده صورت متواتر از رسول اکرم

به تدوی  و تعلیم آن پرداخته است و ای  مسئله نیـز بـه اجمـاع ائمـه ثابـت 
                                              

 .578، ح781، ص7، جمجمع الزوائد و منبع الفوائدنورالدی ،  ،. هیثمی1

 .81، ص7، جاعالم الموقعین محمد، قیم جوزیه،. اب 2

 .7353، ح547، ص8، جصحیح بخ اى محمد، . بخاری،3
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کـه ت بخوانـد؛ چنـانئـتواند هر قرائتی را از ایـ  ده قرااست که هر کس می
تواند از مـذاهب اربعـه پیـروی نمایـد. ثابت شده است که هر مسلمانی می

شود که آیا بر هر مسلمان الزم و ضـرروی اسـت اکنون ای  سوال مطرح می
گانه بخواند  و آیا اگر قرآن را فقط های دهکه هر روز قرآن را به یکی از قرائت

 ! و آیا از صدر گرددبه قرائت )حفص ع  عاصم( بخواند، مرتکب حرام می
اسالم تا عصر ما کسی چنـی  فتـوایی صـادر کـرده اسـت  و آیـا مخالفـان 

خواننـد ! سـوال آن گانه نمیهای دهمذاهب هر روز قرآن را با یکی از قرائت
است که چرا باید پیروان مذهبی معی  به پیروی از دیگران بپردازند؛ اما قرآن 

  عاصم( نخوانند  چه تفـاوتی را به جز قرائت معی  )یعنی قرائت حفص ع
میان پیروان امامان فقه در مسائل فرعی دی  و میان پیروان امامـان قرائـت در 

 1خواندن قرآن وجود دارد !
با توجه به آنکه اهل سنت، پیروی از ائمه اربعه را در عرض دی  قرار نداده و پیروی از 

اند، شایسته نیست که نستهمذاهب فقهی معروف را روشی برای پیروی از قرآن و سنت دا
خصوص آنکه روایاتی در منابع معتبر وجود دارد که برخی آنان را اهل بدعت دانست؛ به

طور که منحصر شـدن کردند؛ بنابرای  هماناز اوقات صحابه از شخص معینی تقلید می
قرائت حفص از عاصم بدعت نیست، انحصـار در مـذهب فقهـی خـاص هـم بـدعت 

 نیست.

 نتیجه
تیمیـه بـه پیـروان مـذاهب اربعـه نادرسـت دادن کفر، شر  و بدعت از سوی اب نسبت 

کنند و قائل بـه رسـالت هایی به مسلمانانی که خداوند را پرستش میاست. چنی  نسبت
-خصوص آنکه هیيخوانی ندارد؛ بهو معاد هستند با باورهای اسالمی هم پیامبر

مذاهب فقهی وجـود نـدارد. بـرای جـاری یک از شرایط کفر، ارتداد و بدعت در پیروان 
ی دی  را تر  کرده باشد، یا کاری انجام دهد رکردن احکام کافر باید آن شخص یا ضرو

شـود کـه بـه خداونـد کسی گفته می که به نفی ضروری دی  بینجامد؛ همچنی  مرتد به
بغـض  شر  بورزد، یا در صفتی از اوصاف خداوند شک کند، یا به رسـول خـدا

آورده، ایمـان نداشـته باشـد؛ همچنـی  بـه کسـی  و به آنچه که رسول خداداشته 

                                              
 .37-33، صارمذهبیه ا طر بدعه تهده الشریعه ارسالمیه، . بوطی، محمد سعید رماان1
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 نداشـته شـرعی ریشـه را در دی  وارد کند کـه جدیدی شود که چیزگذار گفته میبدعت
کدام از ای  موارد در رابطه با پیروان مذاهب اربعـه درسـت نیسـت؛ زیـرا باشد؛ اما هیي

و نه چیز جدیدی که  خداوند شریک قائل شده و نه برای آنان نه ضروری دی  را تر  کرده
تیمیـه نسـبت بـه اند؛ بنـابرای  دیـدگاه ابـ ریشه شرعی داشته باشد را در دی  وارد کرده

 مقلدان مذاهب اربعه، دیدگاه افراطی و خالی از معیار علمی است.
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